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Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια αυτοάνοσος πάθηση 
που προσβάλλει το  νευρικό σύστημα.

Τα αίτια είναι :

• Τα γονίδια. Αυτά που ενοχοποιούνται είναι  πάνω 
από 100 και γι’ αυτό δεν θεωρείται κληρονομική 
πάθηση (η πιθανότητα νόσησης στους συγγενείς  
α’ βαθμού είναι 2,5%). 

• Το περιβάλλον, η διατροφή -  ιδίως η αυξημένη 
πρόσληψη αλατιού - ,  το κάπνισμα, τα χαμηλά 
επίπεδα βιταμίνης D3, η παχυσαρκία, η 
λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι κάποιοι από τους 
παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση της 
πάθησης.

Παγκοσμίως πάσχουν 2.800.000 άτομα (σύμφωνα με 
το νέο Άτλα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης
https://www.atlasofms.org/map/global/epidemiolo-
gy/number-of-people-with-ms)

• Στην Ελλάδα, οι πάσχοντες είναι περίπου 21.000  
( σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 
2019 https://doi.org/10.3389/fneur.2020.01012)

• Οι γυναίκες προσβάλλονται 3 φορές συχνότερα 
από τους άνδρες,  στην ηλικία 20-40 ετών.

Τα συχνότερα συμπτώματα είναι: εύκολη κόπωση, 
αστάθεια, αδυναμία κάτω ακρών, μουδιάσματα στα 
άκρα, διαταραχές στην ούρηση (επιτακτική ούρηση, 
ακράτεια), διπλωπία, οπτική νευρίτιδα (μειωμένη 
όραση στο ένα μάτι). Η συχνότερη μορφή (80%) είναι 
η υποτροπιάζουσα  Πολλαπλή Σκλήρυνση  (RRMS) 
και πιο σπάνια η προοδευτική μορφή. Η διάγνωση 
απαιτεί τον συνδυασμό επεισοδίων με διαφορετικά 
συμπτώματα, ευρήματα στην μαγνητική τομογραφία 
εγκέφαλου και νωτιαίου μυελού, εμφάνιση 
ολιγοκλωνικών ζωνών στο εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό (οσφυονωτιαία παρακέντηση), ευρήματα σε 
αιματολογικές εξετάσεις.

Λίγα λόγια για την Πολλαπλή Σκλήρυνση...

Η θεραπεία είναι:

• Συμπτωματική (κορτιζόνη στις υποτροπές, 
αναλγητικά, αντικαταθλιπτικά, μυοχαλαρωτικά, 
φάρμακα για την ούρηση και την κόπωση) 

• Ανοσοτροποποιητική δηλαδή χορήγηση 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων για την 
πρόληψη των υποτροπών και της αναπηρίας. 

Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από την μορφή 
της Πολλαπλής σκληρύνσεως (υποτροπιάζουσα, 
προοδευτική) και από την ύπαρξη υποτροπών και 
νέων εστιών στην μαγνητική τομογραφία. Στην 
Ελλάδα είναι διαθέσιμες οι περισσότερες από τις 
διεθνώς εγκεκριμένες θεραπείες για την Πολλαπλή 
Σκλήρυνση. Η έρευνα προχωρά με ταχείς ρυθμούς 
και διευρύνει διαρκώς τις θεραπευτικές επιλογές για 
την διαχείριση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. Εκτός 
από τα φάρμακα απαιτούνται: σωματική άσκηση, 
μεσογειακή διατροφή (όχι αλάτι), βιταμίνη D3, 
διακοπή καπνίσματος.

Για την σωστή αντιμετώπιση μιας χρόνιας πάθησης 
απαιτείται πολύ καλή σχέση ιατρού και ασθενούς. 
Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, 
ακόμη και με γραπτό μήνυμα μέσω sms, viber, mes-
senger, email για οποιοδήποτε θέμα προκύψει. 
Τα ραντεβού πρέπει να προγραμματιστεί σε 
σύντομο χρόνο. Εν μέσω πανδημίας προτιμούμε 
είτε την άυλη συνταγογράφηση είτε την αποστολή 
συνταγών-γνωματεύσεων-παραπεμπτικών μέσω 
courier. Ο ιατρός συνήθως ασχολείται με την 
εμφάνιση υποτροπών, την εξέλιξη της αναπηρίας 
και τα ευρήματα στην μαγνητική τομογραφία και 
τις αιματολογικές εξετάσεις. Αυτά που απασχολούν 
τον ασθενή είναι διαφορετικά και αφορούν 
την συναισθηματική κατάσταση, τις κοινωνικές 
δραστηριότητες, την εργασία, την σεξουαλική 
δραστηριότητα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τον 
οικογενειακό προγραμματισμό. Η εμπιστοσύνη στον 
ιατρό εξασφαλίζει τον καλύτερο έλεγχο της νόσου και 
την συμμόρφωση στην θεραπεία.

To κείμενο για την Πολλαπλή Σκλήρυνση επιμελήθηκε ο  Dr Ευάγγελος Κούτλας, 
πρώην διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. 
Υπεύθυνος Νευρολογικού Ιατρείου στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
 
Ε-mail: koutlasevangelos@gmail.com 
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Με την ευγενική χορηγία της 
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση 
Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ), η οποία εδρεύει στο 
Ελληνικό στην Αθήνα, ιδρύθηκε το 2008, είναι 
δευτεροβάθμιος φορέας εκπροσώπησης ασθενών 
με Πολλαπλή Σκλήρυνση, στον οποίο εντάσσονται 
9 Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι Ασθενών από όλη την 
Ελλάδα.

Διοικείται αποκλειστικά από ασθενείς με Πολλαπλή 
Σκλήρυνση (ΠΣ) με σκοπό την ενημέρωση και 
υποστήριξη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μελών 
της, την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την 
νόσο και την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση με στόχο την 
βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής,
τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.

Διεκδικεί εκ μέρους των πασχόντων την ανεμπόδιστη 
και ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική, 
παραγωγική, αθλητική και πολιτισμική ζωή της χώρας

Η διαχείριση μιας χρόνιας πάθησης απαιτεί την καλή 
συνεργασία ιατρού-ασθενούς και αυτή αποτελεί 
την βάση για την συμμόρφωση των ασθενών στη 
θεραπεία. H ΠΟΑμΣΚΠ έχει διαπιστώσει πως η 
επικοινωνία γιατρών-ασθενών πάσχει.

Συνήθως δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος - εκ 
μέρους του γιατρού - για την επαρκή ενημέρωση 
του ασθενή,  την εκπαίδευσή του στη διαχείριση 
της πάθησης και για την εδραίωση μιας ειλικρινούς 
σχέσης εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης. Οι  
ασθενείς ξεχνούν ή φοβούνται να επικοινωνήσουν 
ζητήματα που τους απασχολούν, δεν κατανοούν την 
ορολογία και τις οδηγίες από τον θεράποντα γιατρό,  
δεν θυμούνται αν και πότε βίωσαν παρενέργειες της 
θεραπείας τους, πότε αμέλησαν την φαρμακευτική 
τους αγωγή, ποια συμπτώματα έχουν αισθανθεί 
και σε ποιο βαθμό  κ.α. Συνεπώς δεν δίνουν στον 
θεράποντα γιατρό όλα τα δεδομένα για να πάρει τις 
κατάλληλες θεραπευτικές αποφάσεις.

Η ΠΟΑμΣΚΠ προχώρησε στη δημιουργία του 
εγχειριδίου επικοινωνίας ασθενών με επαγγελματίες 
υγείας με στόχο να ενημερώσει για τα οφέλη της 
σωστής επικοινωνίας και να παρέχει απλές, σαφείς, 
χρηστικές συμβουλές για την βελτίωσή της.

Ευχαριστούμε θερμά την Novartis Hellas για την 
ευγενική χορηγία που επέτρεψε την υλοποίηση 
της δράσης μας και τον Δρ. Ευάγγελο Κούτλα για 
τις πληροφορίες που αφορούν την Πολλαπλή 
Σκλήρυνση.

Το παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται στην επικοινωνία του 
ασθενή με τον θεράποντα ιατρό.Ωστόσο πρέπει να τονιστεί 

ότι οι βασικές αρχές αφορούν και στη σχέση των ασθενών με 
άλλους επαγγελματίες υγείας (φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, 

εργοθεραπευτές , ψυχολόγοι κ.α.)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση
Κατά Πλάκας

Σοφοκλέους & Αριστοτέλους 19, Ελληνικό 167 77

213 022 27 77

poamskp@otenet.gr

www.poamskp.gr

www.facebook.com/poamskp/

poamskp

www.youtube.com/user/poamskp

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων
με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας



Περιεχόμενα

Η σχέση γιατρού και ασθενή στη σύγχρονη εποχή

Η σημασία του χρόνου

Γιατί πρέπει να χτίσω μία σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό μου; 

Γιατρέ τι έχω;

Γιατρέ μπορούμε να μιλήσουμε;

Είναι ο γιατρός μου κατάλληλος για εμένα;

5 Σημεία - Κλειδιά για να καταλάβεις άμεσα αν πρέπει να αλλάξεις τον γιατρό σου

Πως να πάω προετοιμασμένος στο επόμενο ραντεβού με τον γιατρό μου;

Ημερολόγιο 
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‘‘Καλός γιατρός είναι αυτός που θεραπεύει την 
ασθένεια. Εξαιρετικός γιατρός είναι αυτός που 

θεραπεύει τον άνθρωπο που πάσχει
από την ασθένεια’’

- William Osler



8

Εγχειρίδιο
Eπικοινωνίας

Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά η σχέση 
ιατρού-ασθενή, η οποία είχε κατά το παρελθόν μία 
προσέγγιση που έδινε έναν ενεργό ρόλο στον ιατρό 
και έναν παθητικό ρόλο στον ασθενή. Πλέον, η σχέση 
βασίζεται στη συνεργασία των δύο μελών, με τον 
γιατρό να έχει περισσότερο συμβουλευτικό και 
καθοδηγητικό ρόλο.

Ο γιατρός σε αυτό το μοντέλο με επίκεντρο τον 
ασθενή βρίσκεται σε ιδανική θέση για να γεφυρώσει 
το χάσμα μεταξύ του κόσμου της ιατρικής και των 
προσωπικών εμπειριών και αναγκών των ασθενών 
του. Η ιδεολογία με επίκεντρο τον ασθενή που την 
υποστηρίζει, θεωρείται εγγενώς θεραπευτική.

Οι έρευνες ικανοποίησης των ασθενών δείχνουν 
ότι, μαζί με τις ιατρικές δεξιότητες των γιατρών, 
ικανότητες όπως η ακρόαση και οι διαπροσωπικές 
δεξιότητες βαθμολογούνται ως εξαιρετικές. 
Η ενσυναίσθηση, η ευκολία επικοινωνίας, η 
εμπιστοσύνη  και η δέσμευση εκτιμώνται ιδιαίτερα 
από τους ασθενείς.

Όταν οι ασθενείς εμπιστεύονται τον γιατρό τους, 
έχουν λιγότερο άγχος και κατανοούν τις ιατρικές 
πληροφορίες πιο εύκολα.

Το αίσθημα ασφάλειας και εγγύτητας τους 
παροτρύνει να εκφραστούν και να μοιραστούν 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
κατάστασή τους.

 Αυτό επιτρέπει καλύτερη διάγνωση και δημιουργεί 
ένα πρόσφορο έδαφος για μια από κοινού 
προσέγγιση στη θεραπεία.

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι το κλειδί για 
οποιαδήποτε επιτυχημένη σχέση γιατρού-ασθενούς.

Η δυσκολία στην επικοινωνία μεταξύ γιατρού και 
ασθενούς μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. 

Αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία λανθασμένων 
προσδοκιών για τη θεραπεία, με αποτέλεσμα πολλές 
φορές ο ασθενής να απογοητεύεται και να μην 
συμμορφώνεται με τα πρωτόκολλα θεραπείας.

Κάθε ασθενής πρέπει να αισθάνεται μοναδικός για 
τον γιατρό του και να νιώθει ότι αντιμετωπίζεται 
ατομικά.

Ο γιατρός δεν πρέπει να προσεγγίζει τον ασθενή 
σαν ένα ακόμα περιστατικό, αλλά σαν έναν 
ξεχωριστό άνθρωπο, εξετάζοντας ταυτόχρονα  το 
περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται μια ασθένεια 
συμπεριλαμβάνοντας το οικογενειακό, κοινωνικό και 
πολιτισμικό του υπόβαθρο. 

Η σχέση γιατρού και ασθενή στη σύγχρονη εποχή

Η σχέση του γιατρού με τον ασθενή είναι το θεμέλιο της ιατρικής φροντίδας.

Έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη ενός ισχυρού δεσμού με τον γιατρό έχει πολύ σημαντικό 
αντίκτυπο συνολικά στην πορεία του ασθενή.

Μια θετική εμπειρία με τον γιατρό κάνει τον ασθενή πιο δραστήριο σχετικά με τη διαδικασία 
της θεραπείας του.
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Ο γιατρός μου είναι
ο συνοδοιπόρος μου
- Μάριος

Ο γιατρός και ο ασθενής μοιράζονται την ευθύνη 
για τη λήψη αποφάσεων και τον προγραμματισμό της 
πορείας της θεραπείας, ενώ ταυτόχρονα σέβονται τις 
προσδοκίες, την άποψη και τις αξίες του άλλου.

Η αμοιβαία συμμετοχή στη θεραπεία, είναι η πιο 
αποτελεσματική προσέγγιση για χρόνιες ασθένειες, 
όπως η πολλαπλή σκλήρυνση, η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα και ο λύκος, όπου οι ασθενείς είναι 
υπεύθυνοι για την εφαρμογή της θεραπείας τους και 
για την αποτελεσματικότητά της. 

Οι αλλαγές στην πορεία των χρόνιων παθήσεων 
απαιτούν γιατρός και ασθενής να έχουν ανοιχτή και 
συνεχή επικοινωνία.

Το βέλτιστο μοντέλο σχέσης γιατρού - ασθενούς 
βρίσκεται κάπου μεταξύ καθοδήγησης - 
συνεργασίας και αμοιβαίας συμμετοχής.
Στην πραγματικότητα, η φύση της σχέσης γιατρού-
ασθενούς αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Νωρίς, κατά τη στιγμή της διάγνωσης, η εκπαίδευση 
και η καθοδήγηση από τον γιατρό είναι χρήσιμα για 
την εκμάθηση της διαχείρισης της νόσου. 

Στην πορεία της θεραπείας, ο ασθενής αρχίζει να 
συμμετέχει στη διαδικασία καθώς παρακολουθεί 
τα συμπτώματά του, αναφέρει δυσκολίες και 
συνεργάζεται με το γιατρό για να τροποποιήσει το 
σχέδιο θεραπείας του.

Η σημασία του χρόνου
Η εμπιστοσύνη του ιατρού με τον ασθενή χτίζεται βήμα- βήμα
και σταδιακά.
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Γιατί πρέπει να χτίσω μία σχέση εμπιστοσύνης με τον 
γιατρό μου;
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Κοινή λήψη αποφάσεων.

Σε χρόνια νοσήματα, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση, η 
εξέλιξη του νοσήματος ποικίλει αισθητά από ασθενή 
σε ασθενή. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρατηρείς καθημερινά 
τις αλλαγές τόσο στον οργανισμό σου, όσο και στην 
ψυχολογία σου. 

Κόπωση, κατάπτωση, μελαγχολία, πόνοι, δυσκολία 
στην κίνηση, μούδιασμα, θολή όραση, μείωση της 
όρεξης, ορθοκυστικές διαταραχές, σεξουαλικές 
δυσλειτουργίες, γνωσιακή έκπτωση, είναι 
μόνο μερικά από τα συμπτώματα που μπορούν 
να βοηθήσουν εξαιρετικά τον γιατρό σου να 
αναγνωρίσει την εξέλιξη της νόσου ή να αλλάξει κάτι 
στη θεραπευτική αγωγή. 

Ο μόνος που είναι σε θέση να παρατηρήσει τα 
συμπτώματα, τις εξάρσεις και τις αλλαγές κάθε μέρα 
και κάθε ώρα, είσαι εσύ!

Ποιος αποφασίζει για τη θεραπεία μου;

Όλοι γνωρίζουμε από παιδιά ότι όταν αρρωστήσουμε, 
ο γιατρός μας αποφασίζει ποια θεραπεία θα 
ακολουθήσουμε, πότε, με ποια συχνότητα και πότε θα 
τη σταματήσουμε.

Ισχύει όμως το ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις; 

Όχι! Στα χρόνια νοσήματα, ο γιατρός και ο ασθενής 
είναι μια ομάδα. Μαζί αποφασίζουν τόσο για τις 
αλλαγές στη θεραπεία, όσο και για την παύση ή το 
ξεκίνημα μίας φαρμακευτικής αγωγής. 

Ο γιατρός σου είναι ο μεγάλος σου σύμμαχος! Όσο 
μοιράζεστε πληροφορίες, τόσο θα εξελίσσετε τη 
θεραπεία αποφασίζοντας ΜΑΖΙ για τα επόμενα 
βήματα.

Προσοχή όμως ! Κανένα από τα δύο μέλη της 
ομάδας δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση μόνο του. 
Αν για παράδειγμα διακόψεις μία φαρμακευτική 
αγωγή χωρίς προηγουμένως να το έχετε συζητήσει 
διεξοδικά με τον γιατρό σου, μπορεί η θεραπεία να 
μείνει πίσω ή να υποτροπιάσει η ασθένεια.

Έρευνες από όλο τον κόσμο έχουν δείξει ότι όταν η σχέση γιατρού-ασθενούς περιλαμβάνει 
επικοινωνία και κατανόηση, υπάρχει καλύτερη προσήλωση στη θεραπεία. 

Όταν η ικανοποίηση από τη φροντίδα του γιατρού  συνδυάζεται με  πειθαρχία στη 
θεραπευτική αγωγή τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτιωμένη υγεία και η 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζω 
εξ’ αιτίας της ΠΣ, με έκαναν 
πιο δυνατή, πιο αποφασιστική, πιο 
ανεξάρτητη, πιο μαχητική,
πιο τολμηρή!

Έμαθα να προσαρμόζομαι στις 
καταστάσεις, να ελίσσομαι, να 
μην παραιτούμαι, να διεκδικώ και 
να παίρνω αυτά που δικαιούμαι.

- Αλίκη
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Γιατρέ τι έχω;

Τα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης μπορούν 
να είναι είτε ορατά σε τρίτους  (αλλαγές στην ομιλία, 
δυσκολία συντονισμού των κινήσεων),  είτε αφανή  
(κόπωση, μούδιασμα, ορθοκυστικές διαταραχές ).

Τα ίδια συμπτώματα απαντώνται και σε άλλες χρόνιες 
παθήσεις, όπως για παράδειγμα η νόσος του Lime, 
η οπτική νευρομυελίτιδα και η διαταραχή οπτικών 
νεύρων. 

Η κύρια αιτία δυσκολίας της διάγνωσης της ΣΚΠ είναι 
ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη 
εξέταση που να μπορεί να δείξει άμεσα αν κάποιος 
πάσχει ή όχι. Τα κριτήρια για τον τρόπο διάγνωσης 
της ΣΚΠ έχουν αναθεωρηθεί πολλές φορές ανά τα 
χρόνια.

Ως εκ τούτου, οι γιατροί πρέπει να διασταυρώσουν 
στοιχεία και πληροφορίες τόσο από ιατρικές 
εξετάσεις, όσο και από παρατηρήσεις του ίδιου του 
ασθενούς και του περιβάλλοντός του. 

Αυτά περιλαμβάνουν:

• Λεπτομερές ιατρικό ιστορικό
• Πλήρης νευρολογική εξέταση
• MRI scan - Μαγνητική τομογραφία
        εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης

Προσοχή! 
Αν πέσουν στα χέρια σου τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων, μην προσπαθήσεις να τα ερμηνεύσεις 
μόνος/η σου χωρίς να συμβουλευτείς τον γιατρό σου!

Το διαδίκτυο είναι μια τεράστια πηγή πληροφοριών 
που πολλές φορές αποτελεί παγίδα! Δεν είναι όλες οι 
πληροφορίες από αξιόπιστες επίσημες πηγές!

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να οδηγηθείς σε λάθος 
συμπεράσματα που θα σου δημιουργήσουν μεγάλο 
άγχος χωρίς λόγο! Ο νευρολόγος σου είναι ο μόνος 
που μπορεί εξάγει σωστές πληροφορίες από μια 
εξέταση. Αν δεν έχεις πειστεί για τη διάγνωσή του ή 
αν νιώθεις ανασφάλεια σε σχέση με αυτά που σου 
είπε, μπορείς να πάρεις μία δεύτερη γνώμη κάποιο 
άλλο νευρολόγο που εξειδικεύεται στην πολλαπλή 
σκλήρυνση.

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης είναι ένα σημαντικό 
βήμα για μια ασθένεια που εξαρτάται από μια ισχυρή 
μακροχρόνια σχέση μεταξύ ενός ασθενούς, της 
οικογένειας του και μιας ιατρικής ομάδας, για την 
παρακολούθηση και τη διαχείριση της νόσου.

Η διάγνωση των χρόνιων ασθενειών είναι μία χρονοβόρα διαδικασία προκειμένου να είναι 
έγκυρη. Αυτό συμβαίνει γιατί αρκετά συμπτώματα των χρόνιων ασθενειών είναι κοινά με 
άλλες παθήσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η πολλαπλή σκλήρυνση. 
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Σε τι πρέπει να αναφερθώ στο πρώτο ραντεβού προκειμένου
να οδηγηθώ σε έγκαιρη διάγνωση;

Πως προετοιμάζομαι για τα επόμενα ραντεβού;

“Νιώθω ότι κουράζομαι πιο εύκολα από ότι παλιότερα. Αισθάνομαι ξαφνικό μούδιασμα
στο αριστερό μου πόδι αλλά μετά φεύγει. Δεν βρίσκω το λόγο να το αναφέρω στον
γιατρό μου.”

Έχει παρατηρηθεί ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αργούν να διαγνωστούν με κάποια 
χρόνια πάθηση γιατί αναβάλλουν να ενημερώσουν τον γιατρό τους σε σχέση με κάποιο 
σύμπτωμα!

Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάς ότι ακόμα και μια μικρή παρατήρηση, μια μικρή αλλαγή στο 
σώμα σου που εσένα δεν σου φαίνεται άξια αναφοράς, για τον γιατρό σου μπορεί να είναι μια 
πληροφορία - θησαυρός που θα τον οδηγήσει στη σωστή διάγνωση!

Μερικές φορές οι γιατροί δεν δίνουν την δέουσα προσοχή σε συμπτώματα που αναφέρουν 
οι ασθενείς (π.χ. γνωστικά ελλείμματα, κόπωση κ.α.) επειδή δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες 
ενδείξεις στις απεικονιστικές ή σε άλλες ιατρικές εξετάσεις. Μην επαναπαύεσαι! Συνέχισε να τα 
παρατηρείς τα σημάδια που στέλνει το σώμα σου και να τα  αναφέρεις στον γιατρό σου ακόμα 
και αν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα ευρήματα στις εξετάσεις! Αυτά τα συμπτώματα ενδέχεται 
να σηματοδοτούν  την αρχή σοβαρής επιδείνωσης ή το πέρασμα σε άλλη μορφή της νόσου 
(για παράδειγμα σε άτομα με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα ΠΣ η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σε 
δευτεροπαθώς προϊούσα).

Πήγαινε στον γιατρό προετοιμασμένος! Κατάγραψε όλες τις φορές που έχεις νοσήσει και αυτές 
που έχεις μπει στο χειρουργείο. Πότε ήταν; Για ποιο λόγο; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ποια 
φαρμακευτική αγωγή χρειάστηκε να ακολουθήσεις; 

Πάρε μαζί σου στο ραντεβού ένα κοντινό σου πρόσωπο για να καταγράφει τις πληροφορίες του 
γιατρού, καθώς και για να λάβει οδηγίες σε περίπτωση που χρειαστείς βοήθεια.

Και θυμήσου να προγραμματίζεις έγκαιρα τις τακτικές επισκέψεις στον θεράποντα γιατρό σου.

Συμπλήρωση εντύπου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό και την κατάσταση 
υγείας του ασθενούς

Στην πρώτη συνάντηση ο γιατρός θα σου ζητήσει να συμπληρώσεις ένα έντυπο σχετικά με το 
ιστορικό και την κατάσταση της υγείας σου τη δεδομένη στιγμή.

Μην βιαστείς να το συμπληρώσεις και να το επιστρέψεις. Πάρε το χρόνο σου να θυμηθείς και 
να γράψεις σωστά ό,τι ζητείται. Μην ντραπείς να μοιραστείς πληροφορίες που ενδεχομένως να 
θεωρείς πολύ προσωπικές. Θυμήσου πόσο μπορούν να βοηθήσουν στην έγκυρη διάγνωση!

Οι περισσότεροι γιατροί έχουν ένα πολύ φορτωμένο 
καθημερινό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να είναι διαθέσιμοι για επικοινωνία μέσω 
τηλεφώνου ή μηνυμάτων μεγάλο μέρος της ημέρας.

Μη διστάσεις στο πρώτο ραντεβού να ρωτήσεις 
τον γιατρό πως μπορείτε να επικοινωνείτε όταν το 
χρειάζεσαι. Ποιες ώρες της ημέρας είναι διαθέσιμος, 
ποιο τρόπο επικοινωνίας προτιμά και σε ποιο νούμερο 
να καλέσεις σε περίπτωση ανάγκης είναι πληροφορίες 
που πρέπει να γνωρίζεις.

Είναι μείζονος σημασίας, τόσο ο γιατρός, όσο και εσύ, 
να παραμείνετε συνεπείς στις ώρες επικοινωνίας 
που έχετε συμφωνήσει. Έτσι, θα χτίσετε μια σχέση 
εμπιστοσύνης που ο γιατρός θα μπορεί να αναγνωρίσει 
ένα τηλεφώνημα έκτακτης ανάγκης και εσύ θα νιώθεις 
ασφαλής ότι είναι διαθέσιμος όταν τον χρειάζεσαι 
εγκαίρως. 

Ο προγραμματισμός των τακτικών επισκέψεων βοηθά 
τον γιατρό και τον ασθενή να διατηρούν επαφή και να 
διαχειρίζονται έγκαιρα τα θέματα υγείας.

Δυσκολεύομαι να μετακινηθώ. Πώς μπορώ 
να αναπτύξω καλή σχέση με τον γιατρό μου;

Στη σημερινή εποχή, που τα ψηφιακά μέσα 
έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, 
ανθρώπινες σχέσεις κάθε είδους δημιουργούνται και  
εξελίσσονται μέσω του διαδικτύου.

Πολλοί είναι πλέον οι γιατροί που παρέχουν τη 
δυνατότητα online συνεδριών ενώ τα ραντεβού μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας, έχουν αντικαταστήσει σε 
αρκετές περιπτώσεις τις επισκέψεις στο ιατρείο. 

Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να διατηρείτε τακτική 
επικοινωνία και να μην χάνετε την επαφή σας χωρίς 
να υπάρχει το άγχος της μετακίνησης.

Γιατρέ μπορούμε να μιλήσουμε;

“Θέλω να επικοινωνήσω με τον γιατρό, αλλά δεν θέλω να τον ενοχλήσω. Ντρέπομαι να τον 
καλέσω στο κινητό. Τον καλώ ή του στέλνω μήνυμα και δεν απαντάει. Απαντάει αλλά είναι 
απόμακρος.”

Μετά το εβδομαδιαίο ραντεβού 
μου με τον γιατρό μου, νιώθω

πάντα πιο ήρεμη
- Κατερίνα
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Είναι ο γιατρός μου κατάλληλος για εμένα;

Αν δεν είσαι ευχαριστημένος με τη θεραπεία ή με 
κάποιο μέρος της, πρέπει να έχεις μια ανοιχτή και 
εποικοδομητική συζήτηση με τον γιατρό σου που θα 
σου δώσει την εξήγηση και θα  σε βοηθήσει να βρείτε 
μαζί τα επόμενα βήματα.

Πώς θα αναγνωρίσω αν πρέπει να
αλλάξω γιατρό;

“Ο γιατρός μου είναι πολύ καλός επαγγελματίας, αλλά η 
υπεροπτική του στάση και ο κλειστός του χαρακτήρας με 
αποθαρρύνει από το να μοιραστώ τις σκέψεις μου και να 
εκφράσω τις απορίες μου.”

“Στον γιατρό μου αισθάνομαι άνετα να μιλήσω για ό,τι με 
ανησυχεί. Αλλά υπάρχουν στιγμές που νιώθω ανασφάλεια 
για τις γνώσεις και την εμπειρία του”

Δεν είναι όλοι οι γιατροί κατάλληλοι για όλους τους 
ασθενείς. 

Μία σχέση που δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας, 
ενδέχεται να καθυστερήσει τη θεραπεία και να 
επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη της ασθένειας.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός γιατρού με ενσυναίσθηση; - Τι κάνει έναν γιατρό καλό 
στην επικοινωνία με τον ασθενή του;

Είναι αυτονόητο ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική εμπειρία είναι τα πρώτα χαρακτηριστικά που ψάχνουμε 
όταν επιλέγουμε έναν γιατρό.

Πολύχρονες έρευνες όμως έχουν δείξει ότι την τελική απόφαση παίρνουν οι ασθενείς με βάση την προσωπική 
προσέγγιση και την ένδειξη πραγματικού ενδιαφέροντος. Οι καλοί γιατροί μοιράζονται πάντα ένα κοινό 
χαρακτηριστικό και αυτό δεν είναι άλλο από την ικανότητα δημιουργίας μιας σχέσης εμπιστοσύνης και 
ειλικρίνειας με τον ασθενή τους.

Ερωτήσεις που πρέπει να κάνω στον εαυτό μου προκειμένου να καταλάβω αν χρειάζεται να 
αλλάξω γιατρό:

• Έχει προτεραιότητα τη φροντίδα μου;

• Φροντίζει πάντα για την ασφάλειά μου;

• Με αντιμετωπίζει σαν ξεχωριστή προσωπικότητα;

• Σέβεται τις επιθυμίες μου;

• Είναι διαθέσιμος όταν τον χρειάζομαι;

• Μπορώ να τον εμπιστευτώ;

• Μπορούμε να συνεργαστούμε - να γίνουμε ομάδα;

• Έχει καλή σχέση με τους ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που πρέπει να συνεργαστεί;

• Νιώθω να είναι ειλικρινής απέναντί μου;

• Με αντιμετωπίζει ισότιμα;

• Νιώθω ασφάλεια σχετικά με τις γνώσεις του και την επαγγελματική του κατάρτιση;

Ποια είναι τα σημάδια μιας κακής και αναποτελεσματικής επικοινωνίας με τον γιατρό;

Είναι σημαντικό να υπάρχει φιλική διάθεση, να αισθάνεσαι άνετα  να μοιραστείς μαζί του τις 
σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου, να νιώθεις ο εαυτός σου καθώς εκείνος σου παρέχει 
συμβουλές και στήριξη  χωρίς να σε κρίνει.

Ο γιατρός Ο ασθενής

Είναι αυταρχικός ή έχει απορριπτική στάση;

Είναι υπεροπτικός;

Δείχνει να είναι βιαστικός κατά τη διάρκεια 
του ραντεβού;

Χρησιμοποιεί μη κατανοητή ιατρική 
ορολογία;

Δεν δείχνει κατανόηση στον τρόπο ζωής 
μου και στις επιλογές μου;

Αγνοεί τις αναφορές μου σε νέα 
συμπτώματα;

Νιώθεις άγχος όταν είσαι μαζί του;

Δεν αισθάνεσαι άνετα να συζητήσεις για 
ευαίσθητα θέματα;

Δυσκολεύεσαι να κατανοήσεις τις οδηγίες;

Σου φαίνεται δυσνόητη η θεραπευτική 
αγωγή και δεν είσαι σίγουρος αν την 
ακολουθείς σωστά;

Φοβάσαι να εκφράσεις τις απορίες σου;

Έχεις προβλήματα στην ομιλία, την ακοή ή 
την όραση που δυσχεραίνουν περισσότερο 
την επικοινωνία με τον γιατρό;



Εγχειρίδιο
Eπικοινωνίας

5 Σημεία - Κλειδιά για να καταλάβεις άμεσα αν πρέπει να 
αλλάξεις τον γιατρό σου 

16

Θέλεις να γνωρίζεις επακριβώς τι 
συμβαίνει στον οργανισμό σου, από 
ποια δυσλειτουργία προέρχονται τα 
συμπτώματα και τι να περιμένεις από 
τη θεραπεία, έτσι ώστε να μπορείς να 

συμμετέχεις στις αποφάσεις και να έχεις έναν πιο 
ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία της θεραπείας.

Ωστόσο, ο γιατρός σου δείχνει να θέλει να έχει εξ 
ολοκλήρου τον έλεγχο στη θεραπεία αποφεύγοντας 
τη συμμετοχή σου. 

Αν νιώθεις ότι ο γιατρός σου αποφεύγει να σου δώσει 
τις πληροφορίες που θέλεις και δεν συμμερίζεται την 
επιθυμία σου να μάθεις περισσότερες πληροφορίες 
για την πάθηση, ίσως να έχει έρθει η στιγμή να 
αλλάξεις γιατρό.

Εάν έχεις νέα συμπτώματα, στα οποία ο γιατρός 
σου δεν δίνει την ανάλογη σημασία, μάλλον θα 
πρέπει να ζητήσεις μια δεύτερη γνώμη. Εσύ μόνο 
μπορείς να αξιολογήσεις την κατάσταση της υγείας 
σου και να συγκρίνεις πως νοιώθεις σε σχέση με το 
προηγούμενο διάστημα (επιδείνωση ή βελτίωση). Ο 
γιατρός οφείλει να ακούει με προσοχή τον ασθενή 
του και να ανταποκρίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό να θυμάσαι ότι πριν 
πάρεις την απόφαση να αλλάξεις γιατρό πρέπει να 
εκφράσεις τις σκέψεις σου και να δεις αν ο γιατρός 
συμμερίζεται τον προβληματισμό σου και έχει τη 
διάθεση να αλλάξει την προσέγγισή του.

Ο γιατρός σου δεν επικοινωνεί με 
γιατρούς από άλλες ειδικότητες. 

Σχεδόν όλες οι χρόνιες ασθένειες απαιτούν 
τη συνεργασία διαφορετικών ιατρικών 

ειδικοτήτων για να καλύψουν όλα τα συμπτώματα. 

Αν αντιληφθείς ότι ο γιατρός σου δεν έχει καμία 
επικοινωνία με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, 
μπορείς πάντα να ζητήσεις μία δεύτερη γνώμη για να 
επιβεβαιώσεις ότι όντως δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη 
στο στάδιο της ασθένειας που βρίσκεσαι.

Το βοηθητικό προσωπικό και η 
γραμματεία του γιατρού σου είναι 
αδιάφοροι και δεν ανταποκρίνονται στις 
κλήσεις και στα μηνύματά σου ή δεν τα 
μεταφέρουν στον γιατρό.

Οι στενοί συνεργάτες του γιατρού είναι μεγάλο 
κομμάτι της σχέσης σου με τον γιατρό, όταν δεν 
διευκολύνουν την επικοινωνία σου μαζί του. Αν είσαι 
δυσαρεστημένος, μην παραβλέψεις να το αναφέρεις 
στον γιατρό σου.

Ο γιατρός σου δεν σου έχει προτείνει 
ποτέ να επισκεφτείς γιατρούς άλλης 
ειδικότητας ή άλλους επαγγελματίες 
υγείας  προκειμένου να αντιμετωπίσεις 
κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα.

Πολλοί τύποι θεραπευτικής αποκατάστασης μπορούν 
να βελτιώσουν αισθητά τη ζωή και τη καθημερινότητα 
των ανθρώπων με χρόνιες ασθένειες. Για παράδειγμα 
άνθρωποι με Πολλαπλή Σκλήρυνση, έρχονται συχνά 
αντιμέτωποι με  προβλήματα ομιλίας ή κατάποσης. 
Αυτό μπορεί να βελτιωθεί αισθητά σε συνεργασία με 
έναν λογοθεραπευτή. 

Επίσης, ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση 
αντιμετωπίζουν πολλές φορές δυσκολία στην 
κίνηση, με αποτέλεσμα να χρειάζονται κάποιο 
βοηθητικό μέσο βάδισης για να περπατήσουν. Σε 
αυτή την περίπτωση πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν 
φυσίατροι, ορθοπεδικοί και φυσικοθεραπευτές. Αν 
έχεις πρόβλημα στην κίνηση και ο γιατρός σου δεν 
σε έχει παραπέμψει σε άλλο επαγγελματία, τότε 
υπάρχει πιθανότητα να αγνοεί κάποιες εκφάνσεις της 
ασθένειας ή να την προσεγγίζει μονόπλευρα.

Άλλο ένα πεδίο τεράστιας σημασίας στις χρόνιες 
ασθένειες, είναι η ψυχική υγεία. Σε ρωτάει ο γιατρός 
σε κάθε σας συνάντηση πως είσαι ψυχολογικά; 
Έχει αναφερθεί ποτέ στην ψυχολογία σου; Σε 
έχει ενημερώσει για την ύπαρξη ψυχολόγων  και 
ψυχιάτρων που είναι εξειδικευμένοι σε θέματα 
ψυχικής υγείας ατόμων με χρόνιες ασθένειες; Αν έχεις 
αισθήματα όπως μεγάλη θλίψη, ματαιότητα, άγχος 
ή παθαίνεις κρίσεις πανικού, ενημέρωσε άμεσα τον 
γιατρό σου. Εκείνος πρέπει να σε παραπέμψει στους 
κατάλληλους επαγγελματίες.

Έχεις παρατηρήσει ότι ο γιατρός αφήνει 
ολοκληρωτικά επάνω σου την απόφαση 
για  την επιλογή της θεραπείας και 
αποφεύγει την ευθύνη. 

Η θεραπεία των χρόνιων ασθενειών είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις περίπλοκη. Είναι 
απαραίτητο να γίνεται συνεχώς συνδυασμός 
των πληροφοριών και των γνώσεων, έτσι  
ώστε να προβλεφθούν τυχόν παρενέργειες 
της φαρμακευτικής αγωγής και να μπορούν να 
αντιμετωπιστούν. 

Νιώθεις ότι ο γιατρός δεν σε βοηθάει να επιλέξεις την 
καλύτερη για εσένα θεραπευτική αγωγή τη δεδομένη 
στιγμή;

Αισθάνεσαι ότι αναλαμβάνεις περισσότερη ευθύνη 
από αυτή που σου αναλογεί;

Αν ο γιατρός σου δεν σου δημιουργεί την ασφάλεια 
να μπορείς να βασιστείς επάνω του και αυτό σου 
δημιουργεί επιπλέον άγχος, τότε μπορεί  να έχει έρθει 
η ώρα να αλλάξεις γιατρό.

Περνώντας όμως ο καιρός και με την 
ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης

του Συλλόγου ατόμων με
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας τα 

πράγματα έγιναν πιο ξεκάθαρα. 

Ένας νέος κόσμος
ανοίχτηκε μπροστά μου!

- Θοδωρής
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Πως να πάω προετοιμασμένος στο επόμενο ραντεβού με 
τον γιατρό μου;

Φρόντισε να έχεις καταγράψει 
όλες τι απορίες που έχουν 
προκύψει από το προηγούμενο 
ραντεβού. 

Μεταξύ δύο συνεδριών μπορεί 
να περάσει αρκετός καιρός, κατά 
τη διάρκεια του οποίου να έχουν 

προκύψει κάποια νέα συμπτώματα ή να έχουν 
υποχωρήσει άλλα.  Μπορεί να υπάρχουν αλλαγές 
στην καθημερινότητά σου, και την γενικότερη υγεία 
σου που είναι σημαντικό να τα επικοινωνήσεις στον 
γιατρό σου.
Η καταγραφή αυτών των παρατηρήσεων μπορεί να 
προσφέρει στον γιατρό τις απαραίτητες πληροφορίες 
για τα επόμενα βήματα της θεραπείας.

Θέσε τις προτεραιότητές 
σου.

Υπάρχουν γιατροί που προτιμούν 
να λένε όλη την αλήθεια 
στους ασθενείς τους, χωρίς 
να γνωρίζουν αν εκείνοι είναι 
σε θέση να το διαχειριστούν. 

Παράλληλα όμως υπάρχουν και ασθενείς που 
προτιμούν να γνωρίζουν επακριβώς ό,τι τους 
συμβαίνει χωρίς να αισθάνονται οτι τους κρύβει 
ο γιατρός τους δεδομένα που γνωρίζει. Σκέψου τι 
είναι αυτό που ζητάς εσύ από τον γιατρό σου για να 
νιώθεις ήρεμος. Οι περισσότεροι ασθενείς νιώθουν 
καλύτερα όταν ο γιατρός τους μπορεί να τους 
παρέχει μία ισορροπία ανάμεσα στην αλήθεια και 
στην αισιοδοξία. Ένας γιατρός που τονίζει τις θετικές 
εξελίξεις και τα βήματα που γίνονται στη θεραπεία 
ενθαρρύνει τον ασθενή να προσπαθεί και να έχει 
κίνητρο να συνεχίσει.

Να είσαι πάντα ειλικρινής σχετικά 
με τη λήψη της φαρμακευτικής 
σου αγωγής.

Αν έχεις παραλείψει κάποιες δόσεις 
ή έχεις παρατηρήσει κάποιες 
ανησυχητικές παρενέργειες μην 
φοβηθείς να το πεις στον γιατρό σου. 

Θυμήσου ότι ο γιατρός σου μπορεί να σε βοηθήσει 
να χτίσετε μία στρατηγική ώστε να αναπληρώσετε τις 
χαμένες δόσεις, να διαμορφώσετε τη λήψη σύμφωνα 
με το καθημερινό σας πρόγραμμα ή ακόμα και να 
αλλάξετε τη θεραπευτική αγωγή.

Είναι πολύ σημαντικό να 
μπορείς να αναγνωρίσεις 
τη διαφορά της υποτροπής 
κάποιων συμπτωμάτων ή 
της εμφάνισης κάποιων 
καινούργιων με κάποιο 
σύμπτωμα που επιμένει. 

Αυτή η μικρή διαφορά μπορεί να βοηθήσει πολύ τον 
γιατρό σου να αντιληφθεί πως εξελίσσεται η πάθηση,  
αν αλλάζει μορφή  ή εάν έχεις κάποια άλλη νόσο.

Θυμήσου ότι έχεις πάντα το 
δικαίωμα για μια δεύτερη γνώμη.

Πολλοί άνθρωποι με χρόνιες ασθένειες 
όπως η πολλαπλή σκλήρυνση, 
αισθάνονται την ανάγκη να επισκεφθούν 
έναν δεύτερο ή ακόμα και έναν τρίτο 
νευρολόγο - εάν οι απόψεις των δύο 

πρώτων είναι εκ διαμέτρου αντίθετες -  αποκλειστικά 
και μόνο για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες που 
έχουν λάβει σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία. 

Βρες μια ομάδα 
υποστήριξης. 

Η στήριξη των φίλων 
και της οικογένειας 
είναι αναντικατάστατη. 
Ωστόσο, το να μοιράζεσαι 
τα βιώματα, τα 

συναισθήματα και τις εμπειρίες σου με ανθρώπους 
που ζουν με την ίδια πάθηση είναι ανεκτίμητο. Πολλές 
χρόνιες παθήσεις έχουν φορείς και συλλόγους 
που σου δίνουν τη δυνατότητα να ενταχθείς και να 
γνωρίσεις άλλα άτομα με τις ίδιες δυσκολίες και 
φόβους που έχεις εσύ. 

Μην αγνοείς καινούργιες 
ενδείξεις και συμπτώματα. 

Πρέπει να αντιμετωπίζεις τα 
σημάδια που στέλνει το σώμα σου 
με ειλικρίνεια και να μην κρίνεις 
τον εαυτό σου για τα αισθήματα 
που αυτά σου προκαλούν. Μην 

υποτιμάς αλλαγές που παρατηρείς, παραλείποντας να 
τις αναφέρεις στον γιατρό σου, γιατί αυτό μπορεί να 
αποτελέσει εμπόδιο στη θεραπεία σου.  

Η καταγραφή των συμπτωμάτων, 
βοήθησε σημαντικά τον γιατρό 

μου να βρει την κατάλληλη 
φαρμακευτική αγωγή για εμένα

- Ελένη
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Η Πολλαπλή Σκλήρυνση για παράδειγμα αποτελεί μια 
χρόνια πάθηση που εξελίσσεται εμφανίζοντας πολλά 
διαφορετικά συμπτώματα, τα οποία ανά διαστήματα 
υποτροπιάζουν. 

Οι πληροφορίες που καταγράφεις θα σου 
επιτρέψουν να κατανοήσεις τι επηρεάζει την πάθηση 
και μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσεις τους 
παράγοντες και τις αιτίες που την ενεργοποιούν. Για 
παράδειγμα, μπορεί να διαπιστώσεις ότι η κόπωση 
είναι μεγαλύτερη μια ζεστή ημέρα ή μετά από μια 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η συνειδητοποίηση 
αυτή σου επιτρέπει να σχεδιάζεις αποτελεσματικά το 
πρόγραμμά σου, ώστε να μπορείς να διαχειριστείς 
καλύτερα την ενέργειά σου.

Χρήσιμες πληροφορίες για το ημερολόγιο 
συμπτωμάτων:

• Πληροφορίες σχετικά με υποτροπές που έχεις 
βιώσει.

• Ποια ήταν η ημερομηνία έναρξης της υποτροπής;
• Πώς ένιωσες πριν από την υποτροπή; 
• Πότε τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται;
• Τι βοήθησε να ξεπεράσεις τα συμπτώματα που 

εμφανίστηκαν; 
• Εάν έλαβες στεροειδή είτε από το στόμα είτε 

ενέσιμα, υπήρχαν παρενέργειες; 
• Αν χρειάστηκε να πας στο νοσοκομείο, πόσες 

ημέρες έμεινες; 
• Μετά την υποτροπή είχες πλήρη αποκατάσταση ή 

έμειναν κάποια προβλήματα;
• Εμφανίστηκε κάποιο νέο σύμπτωμα;
• Αν άλλαξε κάποιο σύμπτωμα, είχε σχέση με 

εξωτερικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα 
απότομη αύξηση της θερμοκρασίας;

• Υπήρξαν παρενέργειες από κάποιο φάρμακο;

Τέλος, μην ξεχάσεις να καταγράφεις τις ερωτήσεις 
που θέλεις να κάνεις στον γιατρό σου τη στιγμή 
που σου δημιουργούνται και να έχεις μαζί σου ένα 
αντίγραφο των αναφορών μαγνητικής τομογραφίας 
όπως και τα αποτελέσματα οποιωνδήποτε άλλων 
εξετάσεων που έχεις κάνει.

Πώς να καταγράφεις ένα ημερολόγιο 
συμπτωμάτων

Ένα ημερολόγιο συμπτωμάτων μπορεί να είναι πολύ 
απλό και ανεπίσημο:

Παρασκευή 7 Μαΐου
Χθες ήμουν τόσο κουρασμένος και είχα πόνους, δεν 
ήξερα τι να κάνω. Ετοίμασα ένα γρήγορο και εύκολο 
φαγητό για το βράδυ. Ένιωθα τόσο μεγάλη κούραση, που 
δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ μου. Όταν 
κουράζομαι έτσι, έχω τεράστιες δυσκολίες συγκέντρωσης 
και πολλές φορές δεν μπορώ να βρω τις λέξεις για να 
εκφραστώ. Άραγε συμβαίνει και σε άλλους;

Σάββατο 5 Ιουνίου
Αυτή την εβδομάδα το μούδιασμα στο πόδι έχει 
μετακινηθεί στο χέρι. Είχα κάποιους πόνους στο δεξί χέρι 
μια μέρα, αλλά ήταν υποφερτοί. Αισθάνομαι κυρίως ότι 
τόσο δεξί χέρι, όσο και το δεξί πόδι είναι ελαφρώς «πιο 
αδύναμα» και μουδιασμένα σε σύγκριση με την αριστερή 
πλευρά. Να το αναφέρω στον γιατρό την Τρίτη.

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου
Δεν κοιμάμαι καλά εδώ και μερικές εβδομάδες και νιώθω 
να χειροτερεύει. Αυτή τη στιγμή τα μάτια μου πονάνε και 
τα βλέφαρά μου είναι βαριά και κλείνουν. Υποθέτω ότι η 
έλλειψη ύπνου μπορεί να προέρχεται και από την ανησυχία 
για την τοποθέτηση της καινούργιας μας κουζίνας, αλλά η 
κόπωση την κάνει ακόμη χειρότερη!

Το ημερολόγιο μπορεί να έχει και τη μορφή πίνακα:

Ένα ημερολόγιο συμπτωμάτων μπορεί επίσης να σε 
βοηθήσει να διατηρήσεις ένα αρχείο που μπορείτε 
να δείξεις στον γιατρό σου σε κάθε σας συνάντηση. 
Στο διαδίκτυο θα βρεις έτοιμες φόρμες καταγραφής 
συμπτωμάτων που θα σε καθοδηγήσουν. 

Κάνε την τεχνολογία φίλο σου! 

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για το κινητό που 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα με Πολλαπλή 
Σκλήρυνση. Πολλά από αυτά περιλαμβάνουν 
ημερολόγιο συμπτωμάτων, υπενθυμίσεις για τη λήψη 
φαρμάκων, καταγραφή του σημείου ένεσης, όπως και 
αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του γιατρού 
σου για άμεση πρόσβαση. 

Όλοι οι γιατροί έχουν επισημάνει την σημασία της τήρησης ενός ημερολογίου για την 
παρακολούθηση των χρόνιων ασθενειών. Η καταγραφή της εξέλιξης της πάθησης 
περιλαμβάνει την καταγραφή των αλλαγών μέσα στην καθημερινότητα, όπως τα επίπεδα 
δραστηριότητας, το άγχος ή τη διατροφή.
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Χθεσινοβραδινός ύπνος:

Ημερομηνία:

Ώρα Δραστηριότητα Κόπωση ΑγωγήΣυμπτώματα Ραντεβού

*Πολύ μικρή κόπωση = 1 - 10 = πολύ μεγάλη κόπωση

09:00

12:00

15:00

21:00

10:00 Φυσιοθεραπεία

2

8

3

5

Ξύπνησα, έπλυνα 
τα δόντια μου και 
έφτιαξα πρωινό

Πήγα σούπερ 
μάρκετ

Μετά το 
μεσημεριανό, 
απάντησα σε 

κάποια emails

Έκανα ένα 
γρήγορο ντουζ 
και έπεσα στο 

κρεβάτι

Ελαφρύ μούδιασμα 
στο αριστερό

μου χέρι

Ένιωσα 
εξουθενωμένος

Δυσκολία στη 
συγκέντρωση

Νιώθω βαριά τα 
πόδια μου. Με 
πήρε γρήγορα 

ο ύπνος και δεν  
πήρα το βραδινό 

μου χάπι

Ξέχασα 
το βραδινό 

χάπι!
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Το Ημερολόγιό μου!

Χθεσινοβραδινός ύπνος:

Ημερομηνία:

Ώρα

Ώρα

Δραστηριότητα

Δραστηριότητα

Κόπωση

Κόπωση

Αγωγή

Αγωγή

Συμπτώματα

Συμπτώματα

Ραντεβού

Ραντεβού

*Πολύ μικρή κόπωση = 1 - 10 = πολύ μεγάλη κόπωση *Πολύ μικρή κόπωση = 1 - 10 = πολύ μεγάλη κόπωση



Η ασθένεια είναι σαν να αφαιρούμε το χώμα από 
εκεί που έχει φυτευτεί ένα δέντρο: οι ρίζες είναι 

εκτεθειμένες  αλλά μπορείτε να δείτε πόσο βαθιές 
και δυνατές είναι

Μην ξεχνάς να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι σε αυτό το ταξίδι δεν είσαι μόνος! 

 - Virginia Woolf
(1882-1941; English writer)

• Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας

      http://www.helani.gr/

• Multiple Sclerosis International Federation

      https://www.msif.org/

• Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης - Β΄Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ,
     Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

      http://ms-center.gr/

• Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

      https://www.poamskp.gr/

• Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

      http://www.enee.gr/el/

• European Multiple Sclerosis Platform

      http://www.emsp.org/

• Έλα στη θέση μου γιατρέ

      https://www.empathizedoctor.com/

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι



Το Εγχειρίδιο Επικοινωνίας ασθενών με επαγγελματίες υγείας δημιουργήθηκε για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, με την ευγενική χορηγία της εταιρείας NOVARTIS  και διανέμεται δωρεάν.


